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Answer to your Questions

Afstemming van boekhoudstelsels bij integratie
Vanaf 2020 zal de boekhouding van OCMW en gemeente in elk bestuur één geheel vormen. Enkel de
‘budgettair entiteitscode’ (BEC) zal het onderscheid nog maken in de herkomst van de transactie. Ook
de beleidsrapporten zullen gemeenschappelijk zijn. Een en ander zal dus op elkaar moeten worden
afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader …
Zowel gemeente als OCMW hebben met de opstart van BBC een algemeen rekeningenstelsel
opgemaakt gebaseerd op de BBC-MAR (‘Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel’). Met
BBC2020 zal er één gemeenschappelijk AR-stelsel zijn, gebaseerd op een licht gewijzigd MAR. De

aanpassingen in het BBC2020-MAR zijn dermate beperkt dat een integrale herwerking van het
rekeningstelsel niet noodzakelijk is. De AR-stelsels van gemeente en OCMW kunnen eenvoudig op

elkaar worden afgestemd. Hierbij vormen de rubrieken specifiek voor een gemeente (bv. 730…
‘Fiscale opbrengsten’) of voor een OCMW (bv. 648… ‘Individuele hulpverlening door het OCMW’) geen
probleem. De afstemming in de rubrieken 613/6 ‘Overige diensten en diverse leveringen’ en 700/6
‘Verkopen en dienstprestaties’ zullen vooral voorwerp uitmaken van de herwerking. Hier kunnen naast
de gemeenschappelijke ook specifieke kosten- en opbrengstensoorten verder worden onderscheiden.

Alles hangt af van de informatiebehoefte en het gewenste detailniveau in het onderscheid in de
kosten- en opbrengstensoorten. Hoe minder detail hoe makkelijker het zal zijn om deze rubrieken af

te stemmen, door het gebruik van eerder ‘algemene’ benamingen van rubrieken. In het ander geval
zullen véél specifieke algemene rekeningen moeten worden gemaakt/behouden die de diverse kosten
en – opbrengstensoorten van elkaar onderscheiden …

Het stelsel van de beleidsvelden geeft een overzicht van een ‘functionele’ indeling van de
transacties. Dit stelsel werd met BBC2020 beperkt aangepast: rubrieken 074X ‘Sport’ en 075X
‘Jeugd’ krijgen een verdere onderverdeling, terwijl in rubriek 08XX ‘Leren en onderwijs’ enkele
beleidsvelden worden afgeschaft. Wat belangrijker is naar de integratie is het uniform gebruik van de
beleidsvelden. Het zijn vooral de beleidsvelden die betrekking hebben op de ‘algemene diensten’ (BV
0110-0119) die moeten worden afgestemd. Niet elk bestuur gebruikt deze beleidsvelden immers op
dezelfde manier. Hoewel het nog steeds de bedoeling is om uitgaven en ontvangsten zoveel als
mogelijk aan het beleidsveld toe te wijzen waar deze betrekking op hebben, zijn er ook besturen die
geneigd zijn bepaalde budgetten te centraliseren op een ‘algemeen’ beleidsveld. Het gaat dan veelal
over bv. ICT of facility. Het is van belang om hierin een uniforme werkwijze overeen te komen.
Bovendien kan ervoor geopteerd worden om de kredieten van ondersteunende diensten integraal op
te nemen in de entiteit gemeente, en niet langer te spreiden over beide entiteiten.
Hoewel de beleidsdomeinen een minder prominente rol zullen spelen in BBC2020 zal de integratie
van de OCMW-activiteiten/diensten wellicht leiden tot een hertekening of herbenoeming van de
beleidsdomeinen. De aansluiting met een nieuw organogram zal hier vaak inspiratie bieden.
Tot slot zullen ook de waarderingsregels uniform moeten worden. In het bijzonder zullen

waarderingsmethoden, afschrijvingstermijnen, waardering van vorderingen, … op elkaar moeten
worden afgestemd.

Indien u meer wil weten over deze problematiek, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A
contactpersoon of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.
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